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Po besedah revizorjev so načrti porabe držav članic usmerjeni v 
doseganje ciljev strategije Evropa 2020, ukrepi za smotrnost pa 
so prezapleteni 

Načrti porabe, o katerih so se dogovorile Evropska komisija in države članice, so po navedbah v 
novem poročilu Evropskega računskega sodišča kljub začetnim težavam uspešno opredelili 
potrebe po naložbah, cilje in pričakovane rezultate. Usmerjeni so tudi v podporo strategije 
Evropa 2020 za rast in delovna mesta. Toda pripravljenih je bilo preveč kazalnikov smotrnosti, 
več pomembnih opredelitev pa ni bilo usklajenih.  

Države članice EU z Evropsko komisijo podpišejo t. i. partnerske sporazume. To so strateški 
naložbeni načrti, v katerih so navedena nacionalna prednostna področja porabe sredstev iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, Kohezijskega sklada in Evropskega socialnega sklada. 
Naložbe, ki so prejele podporo iz teh treh skladov in ki se izvajajo z operativnimi programi, naj bi 
med letoma 2014 in 2020 po pričakovanjih znašale okrog 350 milijard EUR, kar pomeni približno 
tretjino proračuna EU.  

Revizorji so preučili, ali so bila pogajanja Komisije o teh sporazumih in operativnih programih 
uspešna, tako da je financiranje EU bolj usmerjeno v prioritete strategije Evropa 2020, ter ali so 
bili pogoji za smotrnost ustrezno določeni. Obiskali so Španijo, Irsko, Hrvaško, Poljsko, Romunijo 
in Dansko. 

„Zakonodaja o kohezijski politiki je bila sprejeta tik pred začetkom programskega obdobja 2014–
2020,” je povedal član Evropskega računskega sodišča Ladislav Balko, pristojen za poročilo. 
„Komisija je kljub temu uspešno sprejela partnerske sporazume in operativne programe ter 
sredstva EU osredotočila na rast in delovna mesta, torej na področji, ki ju spodbuja strategija 
Evropa 2020. Toda za doseganje rezultatov bodo potrebni tudi znatni prispevki iz nacionalnih 
proračunov in strukturne reforme. To kaže, da Komisija evropske strukturne in investicijske sklade 
vse bolj uporablja za usmerjanje splošnega gospodarskega upravljanja v državah članicah.” 

Revizorji pravijo, da so Komisija in države članice za večino preučenih programov iz obdobja 
2014–2020 uspešno opredelile specifične cilje in to, kako naj se dosežejo. Toda skupne 
opredelitve pojmov „izložek” in „rezultat” ni, prav tako ni usklajenega pristopa med skladi glede 
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uporabe skupnih kazalnikov. Poleg tega na tisoče specifičnih kazalnikov smotrnosti, razvitih na 
ravni držav članic, ni mogoče združiti na ravni EU, zaradi strukture programov pa je treba zbirati 
večje količine podatkov. To bo povzročilo dodatno upravno breme, kako se bodo ti podatki 
uporabili, pa se bo šele pokazalo.  

Revizorji dajejo Komisiji in državam članicam več priporočil za izboljšanje delovanja partnerskih 
sporazumov in operativnih programov. 

Države članice naj: 

• Komisiji zagotovijo finančne informacije, potrebne za uspešno spremljanje skladnosti s 
pravili za porabo, 

• ukinejo nepotrebne kazalnike za posamezne programe, 

• zagotovijo zbiranje podatkov, pomembnih za ugotavljanje učinkov sofinanciranih 
intervencij. 

Komisija naj: 

• zagotovi, da bodo njeni zakonodajni predlogi za obdobje po letu 2020 predstavljeni 
pravočasno, 

• zagotovi, da države članice upoštevajo pravila za porabo, 

• opredeli enotno terminologijo za izložke in rezultate ter predlaga, da se ta opredelitev 
vključi v finančno uredbo, 

• opredeli kazalnike, ki so najprimernejši za ugotavljanje učinka sredstev EU za obdobje 
2014–2020, 

• razširja dobre prakse držav članic za ocenjevanje učinka intervencij EU ter spodbuja 
primerjalne analize, 

• kadar je to primerno, uporablja koncept proračuna, ki temelji na rezultatih in pri katerem 
so viri povezani z rezultati.  

 

Posebno poročilo št. 2/2017 – Pogajanja Komisije o partnerskih sporazumih in programih na 
področju kohezije za obdobje 2014–2020: poraba je bolj osredotočena na prioritete strategije 
Evropa 2020, vendar je ureditev za merjenje smotrnosti vedno bolj zapletena – je na voljo v 23 
jezikih EU. 

 


